МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
‘’ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ГР. СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ РОДОПИ ”
Седалище и адрес на управление : гр. Батак, м. ,, Беглика ”

Адрес за кореспонденция : 4580, гр. Батак, П-к

ЕИК 2016195800416

email: dgsrodopi@ucdp-smolian.com

РЕШЕНИЕ
№191
гр. Батак, м. Беглика, 16.04.2021г.
На основание чл. 22,ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки и
посочените мотиви и решения в представения и утвърден от мен Протокол
№1/16.04.2021г. за дейността на комися назначена с моя Заповед №190/16.04.2021г. за
разглеждане и оценка на представената допълнена оферта оза изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне
на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на
Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в
процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна
техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и
изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на
чл. 3, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално
държавно предприятие“, въз основа на отправена покана до изпълнителя по сключено
рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г., с предмет: „Изготвяне на доклад
за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект ГАП „Синия
залив-Балинов чарк ” находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи“.

РЕШИХ:
Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Изготвяне
на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за
обект ГАП „Синия залив-Балинов чарк”, участникът – Обединение „ПЪТБУЛ-СТРОЙ“, ЕИК 177255317, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. Цар Борис III № 257, с предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 1 950лв. (с думи: хиляда деветстотин и петдесет
лева) без ДДС.
2. Възлагам на председателя на комисията в три дневен срок от издаване на
настоящото решение и не по-късно от деня на неговото публикуване в профила
на купувача да изпрати по куриер с препоръчано писмо с обратна разписка или
1.

по електронен път, на посочената от участника в процедурата електронна поща,
при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
или връчи лично срещу подпис настоящото решение до всички участници в
процедурата.
3. Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл.42,ал.2,т.1 и т.4 от ЗОП,
възлагам на Айше Кичикова – на длъжност юрисконсулт в ТП ДГС „Родопи“ в
три дневен срок от издаване на настоящото решение да организира неговото
публикуване, в едно с протокола от работата на комисията на интрнет
страницата на профила на купувача на адрес http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5849
4. Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл.197,ал.1, т.7, буква
„а“ от ЗОП, пред Комисия за защита на конкуренцията с адрес: п.к: 1000, гр.
София, бул. Витоша № 18,електронна поща: cpcadmin@cpc.bg.
Жалбата се подава в 10-днвен срок от получване на решенито, съгласно
чл.197,ал. 1, т.7, буква „а‘ от ЗОП.

Директор на ТП ДГС „Родопи“: ……/п/*………..
/инж. Петър Мирчев/
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент
за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

